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مقذمت
للَ ،ب ْع َد َما
كتب معممنا بولس الرسول إلى العبرانيين قائبلًَ" :ا ه
َكَّمم اآلباء ِباأل َْنِبي ِ
ط ُرق َكِث َيرةَ ،كَّل َمَنا ِفي َى ِذ ِه
اء َق ِديمًاِ ،بأ َْنَواع َو ُ
َ
َ ََ
األََّيا ِم األ ِ
َخ َيرِة ِفي ْابِن ِو َّال ِذي َج َعَم ُو َو ِارثًا ِل ُك ِّل َشيء( "....عب:1
ْ
.)3-1
ىذه اآليات كتبيا معممنا بولس الرسول عن بنوة السيد المسيح
هلل اآلب ،وعن كونو ىو أقنوم الكممة اإلليي الذي أعمن هللا

لل.....
صورتو فيو ،في ملء الزمان حينما ظير في الجسد "َا ه
كَّلمَنا ِفي ى ِذ ِه األََّيا ِم األ ِ ِ ِ ِ
جدا ،عندما
َ
َخ َيرِة في ْابنو" عبارة جميمة ً
َ َ
نعيش معانييا ،هللا لم يتكمم مع سائر البشر مباشرًة إنما أرسل
ليم األنبياء ،ليعمن ليم وصاياه ،ويعرفيم مشيئتو ،أو ينذرىم

بشيء معين ،أو يتنبأ النبي عن شيء ما سيحدث فيما بعد.
طا بينو وبين هللا ،ال
دائما يشعر أن ىناك وسي ً
فكان اإلنسان ً
يقدر أن يتكمم مع هللا مباشرًة ،مثمما قال الشعب لموسى النبى
ِ َّ
"تَ َكَّمم أ َْنت معنا َفنسمع .و َ َّ
وت" (خرٕٓ:
ال َيتَ َكم ْم َم َعَنا هللاُ لَئبل َن ُم َ
ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ
 .)ٜٔفإذا أراد إنسان أن يكمم هللا؛ يكممو عن طريق األنبياء،

واذا أراد أن يسألو عن شيء ما فيسألو عن طريق األنبياء ،واذا

أراد أن يعرف ما

يجيبو بو هللا أو يأخذ منو رسالة ،فيكون ذلك عن طريق
طبعا
األنبياء ،واذا أراد هللا أن يكمم اإلنسان يكممو باألنبياءً .

حاليا
وجود األنبياء لم يكن ًا
نافعا ،وحتى إن ُوجد ً
ضار بل كان ً
أنبياء بمعنى روحي مثل القديسين أو أصحاب موىبة من الروح
القدس مثبلً في وسطنا ،فيذا ال يبعدنا عن هللا بل يزيدنا قرًبا

منو .لكن المشكمة أن الوسيمة الوحيدة التي يقدر اإلنسان أن
قديما كانت عن طريق األنبياء فقط.
يتصل عن طريقيا باهلل ً
ط ُرق َكِث َيرة ومتنوعة .ولكن لما جاء ملء الزمان
كّمميم ِبأ َْنَواع َو ُ
" َكَّم َمَناِ ..في ْابِن ِو" .لم يأخذ االبن صورة األنبياء ،أي أنو أصبح
طا بين هللا والناس فى التخاطب بالمفيوم القديم ،ولكنو
وسي ً
أصبح يمثل حضرة إليية شخصية في وسط الناس .ولذلك

ُسمي عمانوئيل الذي تفسيره هللا معنا .كلمنا في ابنو ..لقد
صار هللا ناطًقا دون وساطة بينو وبين الناس ،أي أنو ليس في
احتياج أن يرسل لنا مرسال ،بل جاء يكّممنا فى ابنو الذي ىو

أيضا نكممو ونشعر
هللا الكممة ،لكي ما يعطينا قوة الدالة أننا ً
بوجوده في حياتنا.
نصدق أن
الرب يعطينا أن نستقبل عيد الميبلد بما يميق بو وأن ّ
هللا يحبنا ،وأن هللا الكممة تجسد وصنع الفداء ألجمنا ،ونقدم لو
المجد والتسبيح ألن ىذا كان إعبلن المبلئكة في ليمة الميبلد
ِِ ِ
َع ِالي َو َعَمى
وىي تسبح الثالوث القدوس« :اْل َم ْج ُد َّّلِل في األ َ
الن ِ
ِ
السبلَم َوِب َّ
اس اْل َم َس َّرةُ» (لوٕ.)ٔٗ :
األ َْرض َّ ُ
نسأل الرب أن يجعل من ىذا الكتاب سبب منفعة لكثيرين
بصموات صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني أطال الرب
حياتو وأدام رعايتو.
عيد الميالد المجيد
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مان هللا ٌنيمىا بطشق َأوُاع شتى
استخدم هللا وسائل كثيرة في العيد القديم ليتكمم بيا مع الناس،
للَ ،ب ْعَد َما
كتب معممنا بولس الرسول إلى العبرانيين قائبلًَ" :ا ه
َكَّمم اآلباء ِباأل َْنِبي ِ
ط ُرق َكِث َيرةَ .،كَّم َمَنا ِفي َى ِذ ِه
اء َق ِديمًاِ ،بأ َْنَواع َو ُ
َ
َ ََ
األََّيا ِم األ ِ
َخ َيرِة ِفي ْابِن ِو َّال ِذي َج َعَم ُو َو ِارثًا ِل ُك ِّل َشيءَّ ،ال ِذي ِب ِو
ْ
أَيضًا ع ِمل اْلعاَل ِمينَّ .ال ِ
اء َم ْج ِد ِهَ ،وَرْس ُم أقنومو،
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اْلمبلَِئ َك ِة ِب ِ
ِ
ِ
ض َل ِم ْن ُي ْمٓ ألََّن ُو ِل َم ْن ِم َن
ث
ر
و
ا
م
ار
د
ق
م
ْ
َ
َ
اسماً أَ ْف َ
ْ
َ َ
َ
اْلمبلَِئك ِ
ِ
ضا« :أََنا
ق
ة
َ
َ َ
ال َقط« :أ َْن َت ْابني أََنا اْلَي ْوَم َوَل ْدتُ َك»؟ َوأ َْي ً
َ
َكو ُن َل ُو أَبًا َو ُىَو َي ُكو ُن ِلي ْابنًا»؟" (عبٔ.)٘-ٔ :
أُ
َ
إن أحد أسباب قوة المسيحية ىو استنادىا إلى عديد من الرموز
والنبوات الواضحة التي تَحقَقت في مجيء السيد المسيح ،والتي
مازالت محفوظة إلى يومنا ىذا في أيدي الييود الذين رفضوا
السيد المسيح.

ظ َي َر هللا إلبراىيم َ"و ُى َو ِفي
َ
اخ ُرْج ِم ْن
ال َل ُوْ :
َح َار َ
ان َوَق َ
األَر ِ َِّ
يك" (أع:ٚ
ض التي أ ُِر َ
ْ
جالس

َس َك َن ِفي
َو َىُم َّم ِإَلى

ما َب ْي َن َّ
الن ْي َرْي ِن َقْبَم َما
َ
ِ
ِ
ك
ك َو ِم ْن َعش َيرِت َ
أ َْرض َ
ٕ) .وظير لو مع مبلكين وىو

بلثَ ُة ِرَجال
ظ َر َوِا َذا ثَ َ
عند باب الخيمة "َف َرَف َع َع ْيَن ْي ِو َوَن َ
َل َد ْي ِو" (تك ،)ٕ :ٔٛكمم هللا موسى من ُعميقة مشتعمة

َو ِاقُفو َن
العميقة في
بالنار ،في وقت لم يكن يتوقعو ناداه هللا من وسط ُ
أيضا فوق جبل حوريب ،حينما صام
البرية ،وكمم هللا موسى ً
يوما وأربعين ليمة وأخذ الوصايا المكتوبة بأصبع هللا،
أربعين ً
كثير أن هللا كان يكّمم موسى النبي من
وقد ورد في العيد القديم ًا

الذىبيين في قدس
الكاروبين
فوق غطاء تابوت العيد بين
َ
َ
األقداس في خيمة االجتماع.

رمز
ولكن تابوت العيد كان ًا
لمسيد المسيح ..وبداخل التابوت

عصا ىارون التي أفرخت بدون
زرع وال سقي .وىي ترمز إلى ميبلده من العذراء القديسة مريم

رمز لمخبز السماوي الذي
بدون زرع بشر ،وكان بو قسط المن ًا

ىو جسد السيد المسيح ،وكان بو لوحي الشريعة وعمييما

الوصايا اإلليية التي ترمز إلى السيد المسيح كممة هللا .كان هللا
يحل بمجده مع شعبو في خيمة االجتماع وفي ىيكل أورشميم
كرمز لمسيد المسيح .ولكن لم تُطمق عبارة "هللاُ َم َعَنا" (متٔ:
ٖٕ) عمى شخص من البشر إلى أن تجسد هللا الكممة في ملء
اء
الزمان من العذراء مريم .ليذا قال إشعياء النبي َ
"ىا اْل َع ْذ َر ُ
تَ ْحَب ُل" ألنو لم ُيسمع منذ الدىر أن عذراء قد َحبَمت .وكان

األ عجب عندما أشار إلى أن االبن المولود منيا ىو "هللا معنا".
ولكن ىكذا نطق الروح القدس بفم إشعياء النبي..
بل ولمدة آالف من السنين أن يتدخل
لقد
انتظر ْت البشرية طوي ً
َ

الرب إلتمام الفداء .ليذا قال أب اآلباء يعقوب عمى فراشو قرب

بل ِ
ظ ْر ُت َيا َرب" (تك .)ٔٛ :ٜٗفبالرغم من
ص َك ْانتَ َ
موتو"ِ :ل َخ َ
أن السيد المسيح قد ظير لو ،وصارعو طوال الميل ،وباركو،
جديدا (انظر تكٕٖ)ٕٛ-ٕٗ :؛ إالَّ أن ذلك لم
اسما
ً
وأعطاه ً

ظيور فقط ولم يتحقق الفداء
ًا
تجسدا لبلبن الوحيد بل
يكن
ً

بواسطة ىذا الظيور.

تكمم هللا بأنواع وطرق كثيرة ،فعندما ظير ليشوع بن نون ظير
لو عمى ىيئة رئيس جند الرب وتكمم معو بصورة نورانية
أيضا في نسمات
عظيمة ،وكّمم إيميا النبي في جبل حوريب ً

رقيقة ،المرة التي بدأ هللا يظير فييا لمشعب بصفة عامة جاء
عمى الجبل وكان الجبل يرعد ويدخن رعود وبروق ودخان
وزلزلة .فارتعب الشعب ،وقالوا لموسى" :تَ َكَّم ْم أ َْن َت َم َعَنا َفَن ْس َم َع.
ِ َّ
َّ
وت" (خرٕٓ )ٜٔ :قالوا لو نحن
َوالَ َيتَ َكم ْم َم َعَنا هللاُ لَئبل َن ُم َ
نخاف من هللا ،تكمم أنت معو وُقل لنا ونحن مستعدون أن نسمع
كل ما تقولو ألننا ال نستطيع أن نحتمل الكبلم مع هللا ...ليذا

قال بولس الرسول إن هللا " َكَّلم اآلباء ِباألَ ْنِبي ِ
اء َق ِديما" (عب:1
َ
َ َ َ
.)1
قُة اىنيمت

عموما في مفيوميا العام ىي خروج من العقل ،تحمل
الكممة
ً
ِ
أيضا البد أن
عبر عن إرادتو وعن فكره .ولكن ً
قوة المتكمم وت ِّ

تحمل طبيعة السامع .لكي تكون الكممة مؤثرة البد أن تحمل قوة

المتكمم ولكن تكون بالمغة التي يعرفيا المستمع .ىذه ىي منفعة
المغة أن المستمع يفيم ما يسمعو ،واالَّ يصير المستمع أعجمي
عبر
عند المتكمم .فكبلم هللا كان يحمل ويعِّبر عن قوة هللا ،وي ِّ
عن إرادتو اإلليية ،ولكن لكي تكون الكممات مقبولة في حياتنا

طرق والصور المتنوعة
البد أن تناسب طبيعتنا .ولذلك فإن ال ُ
التي تكممنا عنيا ،واألساليب المختمفة لحديث هللا مع البشر

سواء من وسط الغمام ،أو من وسط السحاب ،أو في وسط
الرياح ،أو في وسط الزلزال ،أو في نار مشتعمة في عميقة ،أو

من فوق غطاء التابوت ،أو في رؤيا ،أو في حمم ،ىذه كميا
كانت مقدمات لمكبلم المباشر بين هللا واإلنسان حينما

الكممة نفسو كما يقول معممنا بولس الرسول"َ :كَّل َمَنا
األََّيا ِم األ ِ
َخ َيرِة ِفي ْابِن ِو" (عبٔ.)ٕ :

تجسد هللا
ِفي َى ِذ ِه

إرًا اٌىٍمخ ٌُ هللا االثهَ ،لذ دً ثٍىىب مزىٍ ًمب فً جسذ ظبٌش،
سذا ََ َد َّو
ٌَزٌه اٌشسُي ٌُدىب اإلوجًٍٍ ٌمُيََ " :ا ْى َن ِي َمت َ
اس َج َ
ص َ

ة َم ْمٍُءا ً وِ ْؼ َمخً ََ َدمّب ً"
بَ ٍْىَىَا ََ َسأ َ ٌْىَب َم ْجذَي َم ْجذا ً َو َمب ٌِ َُ ِدٍذ ِمهَ اَ ِ
(ٌُ.)11 :1
ِِ ِ
ين ألَِّني أََنا ُقدوس"
في القديم قال هللا أنا قدوس "َفتَ ُك ُ
ونو َن ق ّديس َ
(الٔٔ ،)ٗ٘ :واآلن رأيناه بعيوننا ،سمعناه ولمستو أيدينا "َاَّل ِذي
ان ِم َن اْلَب ْد ِء،
َك َ

اى ْدَناهَُ ،وَل َم َس ْت ُو
َش َ
ظ ِي َر ْتَ ،وَق ْد َأرَْيَنا
أُ ْ
ِع ْن َد ِ
ظ ِي َر ْت
اآلب َوأُ ْ

َّال ِذي َس ِم ْعَناهَُّ ،ال ِذي َأرَْيَناهُ ِب ُع ُيوِنَناَّ ،ال ِذي
أَي ِديناِ ،من ِجي ِة َكِمم ِة اْلحي ِ
ِ
َّ
اة
ي
ح
ل
ا
ن
إ
ف
.
اة
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َ
ْ َ
َوَن ْش َي ُد َوُن ْخِب ُرُك ْم ِباْل َحَي ِاة األََب ِدَّي ِة َّالِتي َك َان ْت
َلَنا" (ٔيؤ.)ٕ ،ٔ :

ٌنزا أدب
قديما قال هللا إني أحب بني البشر ...فقال في سفر إشعياء
ً
النبي" :ا ْذ ِ
صرت ع ِزي اًز ِ
َحَب ْبتُ َك"
أ
د
ق
ا
َن
أ
و
ا
م
ر
ك
م
ي
ن
ي
ع
ي
ف
َّ
ً
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َْ
ْ
ْ
َ
ُ
(إشٖٗ )ٗ :وقال في موضع آخر "محَّب ًة أَب ِ
َحَب ْبتُ ِك"
أ
ة
ي
د
َّ
ً
ْ
َ
ََ

أيضا "أل َّ
الر َّب
َن َّ
ال َّ
الرب" (مبلٔ )ٕ :و ً
(إرٖٔ )ٖ :و"أ ْحَب ْبتُ ُك ْم َق َ
ِ
َحَّب َك" (تث ٖٕ ،)٘ :و"أل َّ
َح َّب َش ْعَب ُو "
َن َّ
الر َّب َق ْد أ َ
لي َك َق ْد أ َ
إَ
(ٕاخبار ٕ..... ،)ٔٔ :

وجاء السيد المسيح هللا الكممة المتجسد بدون أن يقوليا بمسانو
فقط بل كانت أعمالو واضحة تدل عمى محبة هللا لمبشر ،ولذلك

نسميو ُمحب البشر الصالح ( )Pimairwmi `n`agaqocفالسيد
المخِّمصة
المسيح تعاليمو الكبلمية كانت مطابقة ألعمالو ُ

المحيية والممموءة محبة التي كان يصنعيا.
وُ
ٌُ وفسً سسبٌخ مه هللا إٌى اإلوسبن ،جبء ٌىً ٌشفغ ثصٍشح
اإلوسبن وذُ اٌسمبٌَبدٌَ ،ىً ٌؼٍذ ًٌ اٌصُسح اٌزً خٍك
ٌَذُي اٌجشش ثزؼبٌٍمً
ػٍٍٍبٌ .شفغ لٍُثىب إٌى وً مب ٌُ سمبئً
ّ
ٌٍزشجٍُا ثبٌمالئىخ ٌَم ٌذٍُن ػٍى األسض،
أظه أوً ال ٌُجذ دًٌٍ ػٍى اٌذت أػظم ممب لبًٌ اٌسٍذ اٌمسٍخ
ْس أل َ َدذ دت أ َ ْػ َ
سً أل َ ْج ًِ
ظم ِم ْه ٌَزَا أ َ ْن ٌَ َ
ض َغ أ َ َدذ وَ ْف َ
وفسًَ ٌٍَ" :
أ َ ِدجَّب ِئ ًِ" (ٌُ)11 :11
فأوب لذ َضؼذ وفسً مه أجٍىم ٌٍمُدٌ ،ىب اٌمذجخ رزىٍم ػه
وفسٍب .اٌمذجخ اٌذمٍمٍخ ًٌ اٌزً رفشح ثأن رؼطً
أوثش ممب رفشح ثأن رأخز.
يمكن أن يقول إنسان آلخر :أنا أحبك؛ أما بالنسبة لؤلُم قد ال
تحتاج أن تقول مثل ىذه الكممة .ألن االبن يشعر بمحبتيا
تمقائيا .محبة األم التي يتغنى بيا كل الناس ويعتبرونيا مضرب
ً
عيدا ألجل أن يتغنوا بيذه المحبة
األمثال .وخصصوا ليا ً

منا
الفائقة .ولسنا في احتياج أن نتكمم عن محبة األُم ألن كل ّ

عمميا في حياتو .كل ما تحتاج إليو لكي
قد ذاقيا واختبرىا
ً

تعرف ما ىي محبة األُم أنك تستعرض أعماليا معك ،وليس
أكثر من ىذا .واألعمال ىي نفسيا تشيد وتتكمم .ىكذا نرى
ظاىر ج ًميا فيما صنعو من أجمنا .طول أناتو
ًا
اضحا
ُحب هللا و ً

كانت واضحة في وداعتو ،في لطفو ،في احتمالو لمخطاة ،في
طيارتو ،في قداستو ،في بره ،في صبلحو ...حتى قوتو
اإلليية .رآه التبلميذ وىو يمشي عمى المياه ،وىو ينتير البحر

نظر لممولود أعمى ،وىو يقيم الموتى من
والريح ،وىو يعطي ًا
وطير لمبرص،
ًا
وشفاء لممفموجين،
القبور ،وىو يعطي قوة
ً
خبز لمجائعين ،يكسر الخبز فيكثُر
ولجميع األمراض .يعطي ًا

بين يديو حتى ُيشبع اآلالف .أروا أبوة هللا ،ومحبة هللا ،وحنانو،
وعنايتو ،ورعايتو ،وسيره ،عندما رأى الجموع منطرحة تَ َحَّن َن

ط ِرِحين َكغنم الَ ر ِ
اعي َل َيا وشفى
ين َو ُم ْن
َعَم ْي ِي ْم ِإ ْذ َك ُانوا ُم ْن َزِع ِج
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
مرضاىم (انظر مت  ،)ٖٙ :ٜإذن نحن غير محتاجين أن
نتخيل َمن ىو هللا ،ألننا قد رأينا هللا في وسطنا .ورأينا مجده
كما لوحيد من اآلب .كل ما نحتاج أن نراه من صفات هللا رأيناه

في السيد المسيح .سواء في محبتو أو اتضاعو ،أو في قداستو،
أو في قوتو وقدرتو واقتداره .وكان أعظم إعبلن لمقوة حينما
منتصر من األموات وصعد
ًا
انتصر عمى الموت وداسو وقام
السماو ِ
ظم ِة ِ
ِ
ِ ِ ِ
ات"
ي
ف
َّ
ََ
إلى السموات "و َجَم َس في َيمين َع ْرش اْل َع َ َ
(عب َ " ،)ٔ :ٛجَم َس ِإَلى األََب ِد َع ْن َي ِم ِ
ين هللاِ" (عب ٓٔ،)ٕٔ :
ستقول إن هللا أزلي وكيف نفيم ىذه الصفة في ربنا يسوع

ول
المسيح؟ عندما جاء الييود إليو قال ليم" :اْل َح َّق اْل َح َّق أَ ُق ُ
َل ُكمَ :قبل أَن ي ُكون ِإبر ِ
يم أََنا َك ِائن" (يو .)٘ٛ :ٛوعن قدريو
اى
ْ ْ َ ْ َ َ َْ ُ
بلثَ ِة
ضوا َى َذا اْل َي ْي َك َل َوِفي ث َ
اإلليية قال لمييود عن جسده" :ا ْنُق ُ
ِ
يم ُو" (يوٕ ،)ٜٔ :وقال ليوحنا الرسول في سفر الرؤيا:
أََّيام أُق ُ

ِ
ِ
يح اْل َي ِاوَي ِة َواْل َم ْو ِت" (رؤٔ )ٔٛ :وليس أحد لو مفاتيح
"لي َمَفات ُ
الياوية والموت ويستطيع أن يقوم بقوتو اإلليية من األموات إالَّ

تم ما قال عنو وقام دون أن يقيمو أحد.
هللا وحده .وقد ّ
كل األموات الذين قاموا في العيد القديم قاموا ألن آخر نادى
ليم بالقيامة ،مثل إيميا الذي أقام ابن أرممة صرفة صيدا "َفتَ َم َّد َد

َعَمى

َنْف ُس
َنْف ُس

اْلوَل ِ
الر ِّبَ :يا َرب ِإَل ِييِ ،لتَ ْرِج ْع
و
،
ات
ر
م
ث
بل
ث
د
ص َرَخ ِإَلى َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
ى َذا اْلوَل ِد ِإَلى جوِف ِوَ .فس ِ
الرب ِ
ص ْو ِت ِإ ِيمَّياَ ،ف َرَج َع ْت
ل
ع
م
َّ
َ َ
َْ
َ َ
َ
ِ
ِ
اش" (ٔمل .)ٕٕ ،ٕٔ :ٔٚوىكذا
اْلَوَلد ِإَلى َج ْوِفو َف َع َ

أليشع أقام ابن المرأة الشونمية (انظر ٕملٗ.)ٖ٘-ٖٔ :

إنما السيد المسيح لمُ ِيقمو أحد ولكنو قام بقوتو اإلليية التي ىي
نفس قوة اآلب وقوة الروح القدس.
لذلك من أقوى األدلة عمى الىوت السيد المسيح أنو قام من
األموات دون وسيط آخر يقيمو.

س ِبأ َ َدذ َ
غ ٍْ ِش ِي ا ْى َخالَص
ىَ ٍْ َ
استعمل هللا في العيد القديم كل الوسائل واستنفذ كل األنواع،

ظير بطرق كثيرة وتكمم بطرق كثيرة وأرسل أنبياء بطرق كثيرة:
عظيما مثل موسى قائد عظيم ولم يقدر أن ُيخِّمص..
نبيا
أرسل ً
ً
أيضا لم
ًا
قويا
غيور كالعاصفة النارية مثل إيميا و ً
نبيا ً
أرسل ً
صانعا لممعجزات مثل أليشع ولم يقدر أن
نبيا
يخّمص ..أرسل ً
ً
يخّمص ..أرسل إرميا الباكي صاحب المراثي والدموع الغزيرة،

بل من بيت مموكي شاعر،
أيضا لم يخّمص ..أرسل إشعياء رج ً
و ً

أديب ،مقتدر ولم يقدر أن يخّمص ..جعل الرب ِ
نبيا
الممك نفسو ً
َ
أيضا لم يخِّمص ...إلخ .الضعف
وىو داود الممك والنبي و ً

أحيانا الفشل كان
أنبياء ورعي ًة،
البشري كان يعمل في الكل
ً
ً
أحيانا من ضعف األنبياء.
يأتي من قساوة الشعب وقياداتو .و ً

وأحيانًا كان من ضعف اإلرسالية أو عدم قبوليا .ولم تنجح كل
ىذه الوسائل.

لماذا لم يصنع هللا الخبلص بعد سقوط آدم مباشرًة؟ أارد هللا

ِ
ص" (اعٗ ،)ٕٔ :ميما كانت
َحد َغ ْي ِرِه اْل َخ َ
ال ه
أن يرينا أنو "َل ْي َس بأ َ
الوسائل ال توجد وسيمة ناجحة إالَّ تجسد الكممة وموتو المحيي
ألجمنا .وقد ال نصدق ىذا ،وربما نقول لماذا يأتي هللا ويتعب
ويتجسد ويصمب؟ من الممكن أن يرسل لنا من ُي ِّ
عرفنا طريق
الخبلص ،وسوف نسمع لو .لماذا كل ىذا التعب؟! قال أنا

ط ُرق َكِث َيرة" ،وبعدما صنع هللا كل ىذا
سأبدأ بأساليب "ِبأ َْنَواع َو ُ
قال "ما َذا ُيصَن ُع أ َْيضاً ِل َك ْرِ
َصَن ْع ُو َل ُو؟" (إش٘،)ٗ :
أ
م
ل
ا
َن
أ
و
ي
م
َ
َ
َ ْ ْ
ْ
َ
وىنا يقول الرب :ما ىو الذي يمكن أن أعممو ولم أعممو كل

أنبياء مختمفة
أرسمت لكم
األنواع واألساليب والطرق استنفذتُيا،
ُ
ً

نوعياتيم ،وأعطيتيم
روحية

قدرات

ومواىب ومعجزات،
ىا ىو موسى النبي
جعل الشعب يمشي
في

وسط

بحر

عميق والمياه مرتفعة فيو ،المياه تنفمق عمى الجانبين ويمشي
في وسطيا ٓٓٓ ٙٓٓ,رجل من ما بين العشرين والستين في
العمر ،غير النساء والشيوخ والشباب واألطفال .ما يقرب من
ٕمميون يمشون في وسط المياه عمى القاع ويصمون إلى الناحية
األخرى ،وماذا كان بعد؟
صعد موسى النبي عمى الجبل ليستمم الوصايا والشريعة من

هللا ،وقال الشعب ليارون اصنع لنا آلية نعبدىا "َوَل َّما َأرَى
ول ِم َن اْلجب ِ
طأَ ِفي الن ُز ِ
اجتَمع َّ
َّ
الش ْع ُب أ َّ
الش ْع ُب
ل
وسى أ َْب َ
ْ
ََ
ََ
َن ُم َ
عَمى ىارو َن وَقاُلوا َلوُ « :ق ِم اصنع َلنا ِآلي ًة تَ ِ
امَنا أل َّ
َن َى َذا
َم
أ
ير
س
ُ
َ َُ َ
ُ َ َ
ْ َْ َ َ
ض ِ
الرجل َّال ِذي أَصعدنا ِ
ِ
ص َر الَ َن ْعَم ُم َما َذا
م
َر
أ
ن
م
ْ َََ
ْ
ْ
وسى َّ ُ َ
ْ
ُم َ

ط َّ
الذ َى ِب َّالِتي ِفي آ َذ ِ
ان
ال َل ُي ْم َى ُارو ُنْ « :ان ِزُعوا أَ ْق َار َ
َص َاب ُو»َ .فَق َ
أَ
ِ
ع ُكل َّ
ط
الش ْع ِب أَ ْق َار َ
ِن َس ِائ ُك ْم َوَبِن ُ
يك ْم َوَبَنات ُك ْم َوْأتُوِني ِب َيا»َ .فَن َز َ
ِ
َِّ
َّ
َخ َذ َذِل َك ِم ْن
الذ َى ِب التي ِفي آ َذان ِي ْم َوأَتُوا ِب َيا ِإَلى َى ُارو َنَ .فأ َ
اإل ْزِم ِ
أ َْي ِدي ِيم وصَّوره ِب ِْ
صَن َع ُو ِع ْجبلً َم ْس ُبوكًاَ .فَقاُلواَ « :ى ِذ ِه
و
يل
ْ َ َ َُ
َ َ
ِآليتُك يا ِإسرِائيل َّالِتي أَصعد ْتك ِمن أَر ِ ِ
ص َر!»" (خرٕٖ:
ْ ََ َ ْ ْ
َ َ َ َْ ُ
ضمْ
ِ
ِ ِ
َصَن ْع ُو؟"
ٔ" ...)ٗ-أَي َش ْيء ُي ْمك ُن أ ْ
صَن َع ل َك ْرمي َل ْم أ ْ
َن ُي ْ
ِ
بت المصريين عشرة ضربات،
(اش٘)ٗ :؟ م ْن أجمكم ضر ُ
حولت نير النيل إلى دم ،امتؤلت أرض مصر من الضفادع،
ُ

وضربتُيم بالظممة ثبلثة أيام لدرجة أن اإلنسان كان ال يستطيع
ورجمت
أن يرى أصبعو أمام عينيو في كل محمة المصريين،
ُ

الم َزارع والبيائم َّببرد نزل من السماءُ ،كتل ثمج نازلة من السماء
َ
وأماتت كل البيائم في أرض مصر .وضربة الدمامل ،وضربة
البعوض ،وضربة الذباب ،لدرجة أن المصريين كرىوا معيشتيم

بت األبكار ،وأصعدتُكم بيد قوية
بسبب تمسكيم بكم .و ًا
أخير ضر ُ
وذراع رفيعة ،ويمين ممدودة وانتشمتُكم من العبودية وأخرجتُكم
بل ذىبًيا
ألجيء بكم ألرض الميعاد ،وبعد كل ىذا تصنعون عج ً

وتقولون ىذه آليتك يا إسرائيل؟! ألجل محبتكم لمذىب والمال
والعالم ،فالحب الذي في الداخل خرج وتجسد في شكل ىذا

ال من أن نقول وقتيا "واْل َكِ
ص َار َج َسدًا" (يؤ:
ة
م
م
العجل ،بد ً
ُ
َ َ َ
مجسما في ىذا
جسدا
ٗٔ) ...نقول ومحبة العالم صارت
ً
ً

العجل الذىبي الذي سجدتم لو .أنتم ال تستطيعون أن تعبدوا

إليين ،إما هللا أو العالم (المال) ،فأنتم لمحبتكم لممال حينما
َ
غاب موسى عنكم قميبلً؛ فإن إليكم الحقيقي ظير وسط المحمة،

وتجسد وأصبح حقيقة مجسمة ُي َّ
قدم ليا السجود .وظل اإلنسان
ِ
يستطع،
يزوغ من هللا .يحاول هللا بطرق شتى أن يصل إليو ولم
ليس لعدم قدرة هللا أو لتقصير منو؛ ألنو لم يقصر في شيء من

جية اإلنسان ،وحتى مغفرة الخطايا قال ليم سأعطيكم الذبائح
فكل َم ْن يفعل خطية يذبح ذبيحة فتُنقل خطيتو عنو كوعد عند
إتمام الفداء .ولكنيم أحبوا العالم وأحبوا الخطية وماتوا في

خطاياىم .لذلك كان يمزم تغيير جذري ،أسموب جديد ،األسموب
األول لم ينفعَ" ،اهلل ،بعد ما َكَّمم اآلباء ِباأل َْنِبي ِ
اء َق ِديمًاِ ،بأ َْنَواع
َ
ُ ََْ َ َ َ َ
ط ُرق َكِث َيرة" وفشَم ْت جميع ىذه األنواع والطرق " َكَّل َمَنا ِفي َى ِذ ِه
َو ُ
ِِ
األََّيا ِم األ ِ
دكت
َخ َيرِة ِفي ْابنو" وىذه كانت الضربة القاضية التي ْ
أنيت سمطانو عمى اإلنسان.
مممكة إبميس و ْ

اإلوسبن فى سؼًٍ ٌزذمٍك رارً َرذمٍك َجُدي ٌخشة وفسً..
َّللا ٌذفع وفسً ٌذٍبح أثذٌخَّ ..
َفى سؼًٍ ٌزذمٍك مشٍئخ َّ
َّللا ٌُ
مصذس اٌُجُدَ ،مصذس اٌذٍبح.
ٌَُ اٌزي " ِث ًِ و َْذٍَب ََوَز َ َذ َّشن ََوُ َجذ" (أع .)82 :11فال مؼىى
ٌٍُجُد ثذَن َّ
َّللاَ ،ال مؼىى ٌٍذٍبح ثذَوً.
هللا العارف كل شيء بسابق عممو يعَمم أن كل ىذا سيحدث
ولكن ل ُي ِظير لنا أنو ليس بأحد غيره الخبلص ،لكي ال نقول لو
قدمت نفسي ذبيحة من أجل
لماذا كل ىذا التعب؟ يقول لنا
ُ
خبلص العالم.

ىمارا ا ْى َخالَص؟
ما السبب في أن طبيعة اإلنسان كانت غير قابمة لئلصبلح؟
لماذا الخبلص؟ .....طبيعة ساقطة فاسدة ،ألنو لما أكل آدم
من شجرة معرفة الخير والشر صار مثل إنسان حدث لو تسمم
ودب في جسده .فآدم وحواء أكموا من
ودخل إليو المرض
َّ

رب فييا
معرفة الشر فدخل الشر في طبيعتيم ،ىذه الطبيعة َ
ض َ
فسد ْت .والطبيعة التي أخطأَت لزم عمييا الموت.
الدود ،طبيعة َ
َما َشجرةُ م ْع ِرَف ِة اْل َخ ْي ِر و َّ
بل تَ ْأ ُك ْل ِم ْن َيا
الش ِّر َف َ
َ
وقد قال هللا آلدم " َوأ َّ َ َ َ
وت" (تكٕ .)ٔٚ :لم يسر هللا بأن
ألََّن َك َي ْوَم تَ ْأ ُك ُل ِم ْن َيا َم ْوتا َت هم ه
كثير ما نفيم هللا بغير حقيقتو،
يعاقب آدم إنما كان يحذره .نحن ًا

أحدا ،إنما اإلنسان يحصد ثمرة
صدقوني هللا ال يسر بأن يعاقب ً
ما يعممو ،كيف؟ عندما تقول البنك ال تجري لكي تعبر الشارع
دون أن ت ِ
تيديدا
متفت حولك لئبل تُصاب بضرر ،ىذا ليس
ً
ولكنو تحذير!! فإذا لم ينتبو لمكبلم وأصابو حادث لست أنت
المتسبب ،ولكن ىو المتسبب في ذلك بعدم طاعتو .لقد َّ
حذر
هللا آدم ولم ييدده ،حين قال لو يا آدم ال تأكل من الشجرة لئبل
لما أخطأَ آدم واختبأ في وسط
تموت ،والدليل عمى ذلك إنو َّ
الجنة بحث الرب عنو وقال لوَ " :آد َم" :أ َْي َن أ َْن َت؟" (تكٖ...)ٜ :
هللا يبحث عن آدم حتى بعد سقوطو ،وآدم ىو الخائف والغير

قادر أن يتقابل معو ،لماذا؟ ألن الشر دخل إلى طبيعتو وال
يمكن أن يمتقي الشر مع البر ،ال يمكن أن تمتقي الظممة مع
النور ،اإلنسان الشرير ال يستطيع أن يمتقي مع هللا ألنو ال

يوجد شركة لمنور مع الظممة ،فعندما دخل الشر في طبيعة آدم

أصبح ال يحتمل التواجد مع هللا ،وىكذا لم يفرح هللا أن يعاقب
آدم ،بل بالعكس جاء ليطمئن عميو ويقول لو أين أنت يا آدم؟
ِ
ِ
فقال لو" :س ِ
ِ
يت ألَِّني ُع ْرَيان
ت
ع
م
ص ْوتَ َك في اْل َجَّنة َف َخش ُ
ُ
ْ
َ
َ
َكْم َت ِم َن َّ
الش َج َ ِرة
َعَم َم َك أََّن َك ُع ْرَيان؟ َى ْل أ َ
َف ْ
الَ " :م ْن أ ْ
اختََب ْأ ُت" َفَق َ
َّالِ
ال تَ ْأ ُك َل ِم ْن َيا؟" (تكٖ )ٔٔ ،ٔٓ :عتاب أبوي
َو
أ
ي
ت
َن َ
ص ْيتُ َك أ ْ
ْ َ

وفقدت رتبتك،
عت نفسك،
َ
رقيق .يا لخسارتك يا آدم ،لقد أض َ
أصبح ْت
وفقدت النعمة التي
عشت فييا ،وطبيعتك قد َ
َ
َ
فسد ْت ،و َ
مطرودا من ِقَبل ذاتك؛ ألنك ال
ال تتفق مع طبيعة هللا ،وستبقى
ً
تستطيع أن تعيش في فردوس هللا وأنت تحمل طبيعة الخطية،
ولو أكل آدم من شجرة الحياة فسوف يحيا إلى األبد في خطيتو،
وهللا ال يشاء

ِ
ان َوأََق َام
اإل ْن َس َ
ِل ِ
ط ِر ِ
يق
ر
ح
اس ِة َ
َ
َ

ط َرَد
أن يحيا آدم إلى األبد في حالة الخطية "َف َ
شرِقي جَّن ِ
ِ
ِ
يب َس ْيف ُمتََقِّمب
ب
و
ر
ك
ل
ا
ن
د
ع
ة
ْ
َ
ْ
َ
يم َوَلي َ
ُ
َ ْ َّ َ
َ
طرد آدم من
َش َج َ ِرة اْل َحَياة" (تكٖ ...)ٕٗ :عندما ُ

الفردوس كان هللا في نفس الوقت قد رسم خطة خبلصو ،إذن

فأين ىي الرغبة في العقوبة؟ ولذلك القديس غريغوريوس الناطق
باإللييات لما عاش في ىذا المعنى وتأمل فيو بعمق قال في
لت لي العقوبة خالصا كراع
أنت يا سيدي حو َ
قداسو اإللييَ ( :
تعبت معي أنا الذي
صالح
سعيت في طلب الضال كأب حقيقي َ
َ

كثير ال نفيم هللا ....هللا أب ،ومحبتو تفوق كل
سقط) ...نحن ًا
محبة اآلباء ،أب حقيقي ،فاإلنسان ُيعاَقب من جية أفعالو
وبسبب خطيتو .وأقصى عقوبة تنال اإلنسان ىو أن ينفصل
عن مصدر حياتو وىو هللا ،ىل توجد عقوبة أشد من ىذه أن
َما َش َج َرةُ َم ْع ِرَف ِة اْل َخ ْي ِر
ُيحرم من الحياة؟ ولذلك قال هللا آلدم “ َوأ َّ

ِ
ِ
و َّ
وت" (تكٕ:
الش ِّر َف َ
بل تَ ْأ ُك ْل م ْن َيا ألََّن َك َي ْوَم تَ ْأ ُك ُل م ْن َيا َم ْوتًا تَ ُم ُ
َ
.)ٔٚ
اٌُصٍخ اإلٌٍٍخ ٌذفٍب خٍش اإلوسبن َدفظً مه اٌؼطت َاٌفسبد
اٌزي رسججً اٌخطٍخ .ومب أن ٌذفٍب ٌُ رمجٍذ اإلوسبن َمىبفأرً
ػٍى ٌزي اٌطبػخ ،مغ مب رجٍجً اٌطبػخ
مه خٍش َثشوخ َخالص.
فعندما تدخل الخطية إلى حياتو فسوف ينفصل عن هللا،
وانفصالو عن هللا ىو موت ،ولكن آدم لم يسمع كبلم هللا.
فىٍمب صادد مذجزىب ََّّلل وٍمب اسزطؼىب رىفٍز اٌُصٍخَ ..وٍمب
اسزطؼىب رىفٍز اٌُصٍخ ٌظٍش ٌىب رارً أوثشٌَ .زي ًٌ اٌؼاللخ ثٍه
صٌبدح اٌمذجخ َصٌبدح اٌمؼشفخ
لفت
والقديس غريغوريوس يقول في القداس اإلليي( :وخا ُ

اختطفت لي قضية
وتكاسمت عن وصاياك ،أنا
أيي
ناموسك بر ِ
ُ
ُ

الموت) ....أنا اختطفتُيا لنفسي ،اإلنسان بمخالفتو لموصية

المقدسة أخذ لنفسو قضية الموت .وبالرغم من أنو اختطفيا
دبر لو الخبلص بتجسد الكممة
لنفسو لكن هللا لم يتركو ،بل َّ
وتحممو نتائج خطية اإلنسان ،فأوفى الدين الذي عمى البشرية
َ

وناب عن الجميع في الموت لكي يحررىم منو ،واستوفى العدل
اإلليي حقو في إعبلن قداسة هللا كرافض لمخطية.
اختطفت
مخاطبا هللا :أنا
الحكم يقول
ُ
ً
ولسان حال اإلنسان بعد ُ

في أنا اإلنسان ُحكم الموت ،إنما حبك
وتم َّ
لنفسي قضية الموت ّ
قويا بحيث أنو لم يسمح لمعدل أن يوجد وحده ،ولكنك يا
كان ً
ال في رحمتك ،أنت تعرف يا رب
حيما في عدلك عاد ً
رب كنت ر ً
نت بسبب سقطتي فكيف تتركني؟ أنت يا
أني أنا
سقطت ،وحز ُ
ُ

وعممت بحزني وضيقة نفسي واني
معت عمى سقطتي
رب ا ّ
َ
ط َ

خسر ُت سعادتي التي كانت لي بوجودي معك ،فكيف تتركني؟!
متى يترك هللا اإلنسان وال يقدر أن ُيخِّمصو؟ عندما يخطئ وال
يعترف بخطيتو؛ ولذلك البد أن يطمب اإلنسان من هللا أن

يخِّمصو من الخطية وأن يؤمن بعمل هللا ومحبتو كفادي
ومخّمص.
َّ
َّللا ال ٌفشض َجُدي فً دٍبرىبٌَ ..ىىىب وذه اٌمذزبجٍه إٌى ٌزا
اٌُجُد .رمب ًمب مثٍمب ال ٌفشض اٌمبء َجُدي ػٍٍىب ..ثً وذه
اٌؼطبشى اٌمذزبجٍه إٌى اٌمبء ٌىً وذٍب ثً.

ٌقُه اىبابا أثىاسٍُس اىشسُىً:

[واذ رأى الكممة أن فساد البشرية ال يمكن أن يبطل إالَّ بالموت
كشرط الزم ،وأنو مستحيل أن يتحمل الكممة الموت ألنو غير
جسدا قاببلً لمموت حتى
مائت وألنو ابن اآلب ،ليذا أخذ لنفسو ً
باتحاده بالكممة ،الذي ىو فوق الكل ،يكون
جدير أن يموت
ًا
نيابة عن الكل ،وحتى يبقى في عدم فساد بسبب الكممة الذي

أتى ليحل فيو وحتى يتحرر الجميع من الفساد ،فيما بعد ،بنعمة
القيامة من األموات .واذ َّ
قدم لمموت ذلك الجسد ،الذي أخذه

لنفسو ،كمحرقة وذبيحة خالية من كل شائبة فقد رفع ُحكم

فور عن جميع من ناب عنيم ،إذ َّ
عوضا عنيم
قدم
الموت ًا
ً
جسدا مماثبلً ألجسادىم ]( .كتاب تجسد الكممة الفصل التاسع).
ً

جسدا مماثبلً لطبيعتنا،
أيضا[ :وىكذا إذ أخذ من أجسادنا ً
وقال ً
واذ كان الجميع تحت قصاص فساد الموت ،فقد بذل جسده
عوضا عن الجميع ،وقدمو لآلب .كل ىذا فعمو شفقة
لمموت
ً
ال :لكي َيبطل الناموس الذي كان يقضي
منو عمينا ،وذلك :أو ً
بيبلك البشر ،إذ مات الكل فيو ،ألن سمطانو قد أكمل في جسد

ثانيا:
الرب وال يعود ينشب أظفاره في البشر الذين ناب عنيمً .

لكي يعيد البشر إلى عدم الفساد بعد أن عادوا إلى الفساد،

ويحيييم من الموت بجسده وبنعمة القيامة ،وينقذىم من الموت
كإنقاذ القش من النار] (كتاب تجسد الكممة الفصل الثامن).

سش اىخالص
إذن ما ىو سر الخبلص الذي صنعو هللا ألجمنا؟ ىو أنو شعر
أن اإلنسان بعدما أخطأ ندم عمى خطيتو فاستحق أن ينال
الخبلص بسبب ىذا الندم .وىذه الرغبة في الرجوع إلى هللا ،وان

لم يحدث ىذا يكون الشيطان ىو الذي انتصر ...هللا وضع شبو
شوه ىذه
صورتو اإلليية في اإلنسان وديعة يعتز بيا ،والشيطان ّ
متفرجا؟! وىل يكون الشيطان أقوى من
يل يقف هللا
الصورة .ف ْ
ً

ىت ما ىو
شو َ
هللا؟ ..لكن حاشا أن يكون ىذا ،فقال لو هللا :أنت ّ
عمى صورتي ولكني قادر أن أعيد خمقتيا مرة أخرى .حًقا إن
الوضع ي ِ
حتّم موت الطبيعة البشرية ،والشيطان قال مادام
ُ
اإلنسان قد سقط تحت قصاص هللا فبلبد من ال ُحكم عميو
بالموت إلى األبد ...موت لمجسد ميما عاش ،آدم عاش ٖٜٓ

سنة ولكن حان الوقت الذي رجع فيو الجسد إلى التراب الذي
أُخذ منو ،وجميعنا ُحِتّم عمينا موت الجسد ،لكن بالنسبة لمروح،
قال الشيطان ىذا الروح سيأتي عندي في الجحيم إلى األبد ،ال

يوجد فكاك من الظممة ألن ىذا ىو الموضع الذي توجد فيو كل

ذىب ْت في
األرواح التي لم تخضع ولم تطاوع صوت الحق بل َ
وضمن اإلنسان في
طريق ال ُ
ضمن الجولة َ
ظممة ،الشيطان َ
قبضة يده ،وظن أنو انتصر عمى هللا في ىذه الجولة ،وأخذ

كبير.
مكسبا ًا
وشوىو ،واعتبر أنو كسب
مثال الصورة اإلليية َّ
ً
طبعا الشيطان يفكر ىكذا؛ ألن ىذا حماقة وكبرياء منو.
لكن ً

وهللا يخطط في ىدوء وطول أناة .ويقول الذي يكسب الجولة

األخيرة النيائية ىو المنتصر حًقا .ىذه ىي طريقة هللا :ترك هللا
الشيطان يعمل ما يريده ،وىو قد رسم لو خطة ُمحكمة يعطيو

بيا ضربة قاضية تكسر سمطانو وتنتيي المسألة.
وثٍشا ممب وطٍت أَ وفزىشٌَ ..ىه
اٌشة مسزؼذ أن ٌفؼً أوثش ً
ٌٍضمىب أن وشؼش ثذمٍمخ ادزٍبجىب إًٌٍ ..أن وصشر مه أػمبق
لٍُثىب َوىبدًٌ ..أن وظً وىبفخ األمُاج مىزظشٌه مجٍئً دزى
ٌَُ فً اٌٍضٌغ اٌشاثغ مه اًٌٍٍ ..مبشًٍب ػٍى اٌجذش ..مزخطًٍب وً
مىزٍشا اٌجذش َاٌشٌبح ..مبو ًذب سال َمً
اٌذُاجض اٌطجٍؼٍخ..
ً
اٌؼجٍت ٌىً مه ٌىزظش ػمًٍ َػطٍزً َمذجزً اٌزً رفُق وً
َصف َرصذٌك.

إن حكمة هللا أقوى من خداع ومكر إبميس ،مستحيل أن يكون
َن جياَل َة هللاِ
الن ِ
َح َكم ِم َن َّ
ف
أ
اس! َو َ
ض ْع َ
ْ
إبميس أحكم من هللا "أل َّ َ َ
ُ

الن ِ
هللاِ أَ ْقَوى ِم َن َّ
اس" (ٔكؤ،)ٕ٘ :
جياَلة ِع ْن َد هللاِ ألََّنو م ْكتُوبِ « :
اآلخ ُذ
ُ َ
ََ

"أل َّ
َن ِح ْك َم َة َى َذا اْل َعاَل ِم ِىي
َ
اء ِب َم ْك ِرِى ْم» (ٔكوٖ:
اْل ُح َك َم َ

 ،)ٜٔفالخطة التي أعدىا هللا كانت ال تخطر عمى بال

الشيطان ،ومن المستحيل أن يتصورىا ،وحتى إذا عرفيا ال
يستطيع أن يصدق إمكانية حدوثيا ،ىذا ىو سر الدىور

ِ
الس ِّر اْلم ْكتُو ِم م ْن ُذ الد ُى ِ
ع
ور ِفي هللاِ َخ ِال ِق اْل َج ِم ِ
يع ِبَي ُسو َ
المكتوم " ّ
ُ
َ
يح" (أفٖ .)ٜ :وأكثر من ىذا أنو حتى الطغمات السمائية
اْل َم ِس ِ

تكن تعرف كل ما يتصل بسر الخبلص .لكن ىذا قد
نفسيا لم ُ
ِ
ف
ُعرف حينما صعد السيد المسيح إلى السموات" ،ل َك ْي ُي َع َّر َ
السبلَ ِ
ط ِة اْل َكِ
السم ِاوَّي ِ
ات ِبو ِ
اآلن ِع ْند الرؤس ِ
ين ِ
ِ
يس ِة
ن
اس
ي
ف
ط
و
اء
َّ
َّ
َ
َ
َ َ ََ َ
َ
َ
ِب ِح ْك َم ِة هللاِ اْل ُمتََنِّو َع ِة" (أفٖ ...)ٔٓ :عرفت الرئاسات
والسبلطين في السموات سر الدىور المكتوم؛ سر حب هللا الذي

أعد لنا ىذا الخبلص منذ الدىور األزلية "بل نتكَّمم ِب ِح ْكم ِة هللاِ
َ
َ ْ ََ َ ُ
ِفي ِس ّر :اْل ِح ْكم ِة اْلم ْكتُوم ِة َّالِتي سَب َق هللاُ َف َعَّيَنيا َق ْب َل الد ُى ِ
ور
َ
َ
َ َ َ
ِل َم ْج ِدَنا" (ٔكوٕ.)ٚ :

محكوما عميو بالموت .الطبيعة التي أخطأَت
فاإلنسان أصبح
ً
ىي التي يجب أن تموت ،ىل ممكن أن يفتدينا هللا بأنو يرفع
القصاص عنا فقط؟ أو يرسل مبلك أو أية طبيعة أخرى؟ الحكم
بالموت صدر عمى الطبيعة البشرية ،ولم يصدر عمى طبيعة
مبلئكية ،وال صدر عمى أي كائن آخر إنما صدر عمى الجنس
البشري ،والمأساة الكبيرة أن الحكم صدر عمى الجنس البشري
كمو ،لماذا؟ ألن الذي أخطأ ليس أحد أوالد آدم مثل قايين الذي
أخطأ وقتل أخاه ،لو أخطأ أحد أوالد آدم لكان بقية أوالده
صالحين وكان يوجد فرع صالح في البشر ويمر األمر ىكذا،
إنما الذي أخطأ ىو الجنس البشري كمو ُممثَبلً في شخص آدم
وامرأتو حواء ،فيكون أن كل ثمرة ىذا الجنس تحمل نفس
الطبيعة ،يقول واحد ما ذنبنا في ىذا؟! وأن النفس التي أخطأت
صحيحا بالنسبة لنسل آدم وحواء في
ىي التي تعاَقب! ىذا يبدو
ً
األجيال التالية ليما؛ ألنو مكتوب " َىا ُكل النُف ِ
وس ِىي ِليَ .نْف ُس
َ
ِ ِ
َِّ
س ِ
االب ِنِ .
األ ِ
َب َكَنْف ِ
بل ُىما ِليَّ .
وت.
ك
َ
النْف ُس التي تُ ْخطئُ ى َي تَ ُم ُ
ْ
َ

ال يح ِمل ِمن ِإ ْث ِم ِ
ِ
ال ي ْح ِمل ِم ْن ِإ ْث ِم األ ِ
اال ْب ِنِ .بر
أل
ا
و
َب
ن
ب
اال
َ
َب َ َ ْ ُ ْ
ُ
ْ
َ
َ ُ
ُ
الش ِّر ِ
ير َعَم ْي ِو َي ُكو ُن" (حز،)ٕٓ ،ٗ :ٔٛ
اْلَب ِّار َعَم ْي ِو َي ُكو ُن َو َشر ِّ
نحن ال ِ
نرث عقوبة الخطية الشخصية ،ولكن نحن نرث طبيعة
الخطية ،حينما ُيقال إننا ورثنا الخطية عن آدم؛ تعني أننا ورثنا

طبيعة خاطئة؛ ىذه الطبيعة تجعمنا نظير كخطاة أمام هللا،

حتى وان كان هللا ال يحاسب اإلنسان عمى خطية آدم
ثت نفس
الشخصية .وفع ً
بل هللا ال يحاسبني عمييا ،إنما أنا ور ُ

طبيعة آدم التي أخطأَ ْت ،وىذا ما جعل بولس الرسول يقول عن
الص ِال َح َّال ِذي أ ُِر ُيدهُ َب ِل
إنسان ما قبل التجديد" :ألَِّني َل ْس ُت أَ ْف َع ُل َّ
َّ َّ ِ
َن أَ ْف َع َل اْل ُح ْسَنى
الش َّر الذي َل ْس ُت أ ُِر ُيدهُ َفِإَّياهُ أَ ْف َع ُلِ .ح َين َما أ ُِر ُيد أ ْ

الش َّر ح ِ
ان َّ
َن َّ
اضر ِع ْن ِدي .وْي ِحي أََنا ِ
أ َّ
الشِقي! َم ْن ُي ْنِق ُذِني
اإل ْن َس ُ
َ
َ
ِم ْن َج َس ِد َى َذا اْل َم ْو ِت؟" (رو ،)ٕٗ،ٜٔ،ٕٔ :ٚأنا أفعل الشيء

الذي ال أريده أما الشيء الصالح الذي أريده ،ال أعرف أن

أعمموَ" .وَل ِكِّني

ِذ ْىِني َوَي ْسِب ِيني

أَرى ناموسًا آخر ِفي أَعض ِ
ِ
وس
ام
ن
ب
ار
ح
ي
ي
ائ
َ
ْ َ
َُ ُ ُ َ
ََ
َ َُ
ِ ِ ِ ِ
ِإَلى َنام ِ
ض ِائي" (رو:ٚ
َع َ
وس اْل َخطَّية اْل َكائ ِن في أ ْ
ُ

ٖٕ) "ِإذًا أَنا نْف ِسي ِب ِذىِني أَخ ِ
وس هللاِ َوَل ِك ْن ِباْل َج َس ِد
ام
ن
م
د
َ
َ َ
ْ
ْ ُ ُ َ
وس اْل َخ ِطَّي ِة" (رو ،)ٕ٘ :ٚإ ًذا
ام َ
َن ُ
فسد ْت ...ىذا
واضح أن الطبيعة َ
ِ
اغوا
يع َز ُ
مصير اإلنسان" ،اْل َجم ُ

َوَف َس ُدوا َمعًا.
صبلَحًا َل ْي َس
َ

َل ْي َس َم ْن َي ْع َم ُل
والَ و ِ
احد" (روٖ:
َ َ

ٕٔ) حتى األنبياء أخطأوا ،ال
يوجد وال واحد عادي مندوب عن الجنس البشري يقدر أن يدخل
السماء .لذلك وجب عمى الجنس البشري كمو أن يموت .وفي
نفس الوقت ال يمكن أن يترك هللا الجنس البشري يموت طالما
أن الجنس البشري يطمب الخبلص ،يقول لو :يا رب ِ
أنقذنا،
أعناِ" ،لخبلَ ِ
أسرع و َّ
ظ ْر ُت َيا َرب" (تك )ٔٛ :ٜٗىذه
ص َك ْانتَ َ
َ
اآلية ىي آخر كممة قاليا يعقوب أب اآلباء وىو عمى فراش

ِ
صِني َيا ِإَل ِيي" (مزٖ،)ٚ :
الموت ،ويقول المرنمَ" :يا َربَ .خّم ْ
"خِّم ِ ِ
َج ِل َر ْح َمِت َك" (مز ،)ٗ :ٙواشعياء النبي يقول:
صني م ْن أ ْ
َ ْ

السماو ِ
ات َوتَ ْن ِزُل" (إشٗ .)ٔ :ٙال نستطيع أن نفيم
"َل ْيتَ َك تَ ُشق َّ َ َ
ىذه العبارة إالَّ في ضوء نزول االبن الوحيد من السماء وتجسده
وتأن ّسو من القديسة مريم العذراء .ويتوسل النبي إلى هللا أن
ُ
يأتي إلى عالمنا المحتاج إلى الخبلص فيقول "َل ْيتَ َك تَ ُشق

السماو ِ
ات َوتَ ْن ِزُل" .كل ىؤالء رقدوا عمى رجاء الخبلص،
َّ َ َ
منتظرين خبلصك يا رب فيل تتركنا ىكذا؟!
َّ
َّللا ال ٌزجبًٌ مشبػش مؤمىًٍ َال ِطٍجبرٍم؛ ٌَزٌه ػىذمب وصًٍ
ومُي" :وذه وثك ثخالصه َوؼزشف ثمُره ،وؼزشف ثفبػٍٍخ
اسزجبثزه ،وؼزشف ٌه ثذمه اٌزي ٌطٍش ٌَغفش ،وؼزشف ٌه
ثججشَره َالزذاسن أوذ اٌزي رسزطٍغ أن رخشج مه اٌٍُح،
فذٌذ
أوذ اٌزي رسزطٍغ أن رذطم مزبسٌس اٌجذٍم ،أوذ اٌزي
َ
شؼجه ،وؼزشف ٌه ثخالصه"
فال وىسى َال ومًٍ مه لٍمخ ػمًٍ اٌؼجٍت فً دٍبرىب.
ال يمكن أن يترك هللا اإلنسان ىكذا ،قال هللا :سآخذ ىذه
الطبيعة البشرية المحكوم عمييا بالموت ،ومثمما كان آدم أب
لمبشرية كميا وبموت آدم أو بخطية آدم دخل الموت إلى كل
الجنس البشري كنسل لو ،أنا سآتي وآخذ الطبيعة البشرية ببل

خطية وأموت عن الطبيعة البشرية كميا كرأس لجميع المؤمنين،
كرأس لمكنيسة ،فبموتي عن الكل تنتقل الحياة إلى الجميع الذين
سوف يولدون الوالدة الجديدة في المعمودية بعد إيمانيم "ألََّن ُو
َكما ِبمع ِ
ان اْلو ِ
صَي ِة ِ
ِ
اة َى َك َذا أ َْيضًا
س
ن
اإل
اح ِد ُج ِع َل اْل َكِث ُيرو َن ُخ َ
ْ
طً
َ َْ
َ
َ
طاع ِة اْلو ِ
ِِ
اح ِد َس ُي ْج َع ُل اْل َكِث ُيرو َن أ َْب َار ًار" (رو٘ ،)ٜٔ :ربنا يسوع
بإ َ َ َ

جديدا لمجنس البشري ألن الكتاب يقولَ " :آد َم
المسيح أصبح ًأبا
ً
َّال ِذي ىو ِمثَال ِ
اآلتي" (رو٘ )ٔٗ :أي السيد المسيح ،بمعنى
ُ
َُ

وضوحا أن آدم ىو أب لمجنس البشري كمو الذي أخطأ،
أكثر
ً
والسيد المسيح ىو أب لمجنس البشري كمو الذي َيخُمص ،إذن
آدم ىو رأس البشرية كميا وبخطيتو دخل الموت إلى الكل،

والسيد المسيح رأس البشرية كميا وبإطاعتو َيخُمص الكثيرين.

يأتي ربنا يسوع المسيح ويتخذ ناسوتو ببل خطية من البشرية

التي أخطأت وفي شخصو اإلليي يفتدييا ويصير رأسيا لكل
من يؤمن ويعتمد .كيف أصبح السيد المسيح ًأبا؟ عندما جاء
نيقوديموس لمسيد المسيح “َقال َل ُو ِنيُق ِ
ف ُي ْم ِك ُن
ود
وسَ « :ك ْي َ
يم ُ
َ
ُ

اإلنسان أَن يوَلد وىو َشيخ؟ أََلعَّمو يْق ِ
طن أ ِ
ُم ِو ثَ ِانَي ًة
ب
ل
خ
د
ي
َن
أ
ر
د
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ِ ْ َ َ ْ ُ َ َ َُ ْ
َ
َ
َ َُ ُ
َ
ّ
َحد الَ
ول َل َكِ :إ ْن َك َ
ان أ َ
َج َ
َوُيوَل َد؟» أ َ
اب َي ُسوعُ« :اْل َح َّق اْل َح َّق أَ ُق ُ
ال يْق ِدر أَن يدخل مَمكوت َّ ِ
ِ
ِ
ود ِم َن
ّللا َاْل َم ْوُل ُ
ُيوَل ُد م َن اْل َماء َوالرو ِح َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ
ِ
ود ِم َن الرو ِح ُىَو ُروح" (يوٖ،)ٙ-ٗ :
اْل َج َسد َج َسد ُىَو َواْل َم ْوُل ُ

أَجاب يسوع« :أَ ْنت معِّمم ِإسرِ
يل َوَل ْس َت تَ ْعَم ُم َى َذا"!( .يوٖ:
ائ
َ َ َُ ُ
َ َُ ُ ْ َ َ
ٓٔ) قال لو يا رب ىذا لغز صعب ال أستطيع أن أفيمو قال لو

ِ
"َاْلموُل ِ
ثت
َْ ُ
ود م َن اْل َج َسد َج َسد ُىَو" أنت ولدت من أب وأُم وور َ
طبيعة الفساد منيما ،أنا قد جئت ألُ ِ
فداء وذبيح ًة عن الجنس
م
قد
ّ
ً
البشري ،وبذلك يجد الجنس البشري نعمة في عيني اآلب

المخِّمص الذي يستطيع أن
فيعطيو روحو القدوس
ُ
المحيي و ُ
ُيحيي المائت ،فيذه النفوس تتحد معي بشبو موتي ،فيموت
اإلنسان العتيق المحكوم عميو بالموت إنما في سر الخبلص،

في قوة الذبيحة غير المحدودة ىذه النفس تدفن معي ،وتأخذ
ُحكم الموت معي ،وتقوم معي بشبو قيامتي ألني أنا رأس ليا،
مولودا
مولودا من فوق،
وتتم الوالدة الجديدة ،ويصير اإلنسان
ً
ً

من السماء والسيد المسيح ًأبا لو ،ولو الحق أن يدخل معو
لمممكوت ويرث معو في المجد ،لكي ما يكون السيد المسيح ًأبا
لمجنس البشري يجب أن يعطينا والدة جديدة ،وىذه الوالدة

الجديدة ىي الشرط الذي بواسطتو نستطيع أن ندخل الممكوت

اء والرو ِح َ ِ
ال يوَلد ِمن اْلم ِ
وت
ال َيْقد ُر أ ْ
َن َي ْد ُخ َل َمَم ُك َ
"ِإ ْن َك َ
ان أ َ
َحد َ ُ ُ َ َ َ
ّللاِ" (يوٖ ،)٘ :وكما تجسد السيد المسيح بواسطة الروح القدس
َّ
ِ
أيضا نولد
ووِلد منيا .ىكذا نحن ً
وم ْن السيدة العذراء مريم ُ
بالروح القدس في المعمودية ،الروح القدس يعطينا والدة جديدة،
ما معنى والدة جديدة؟ ىل تعني رمز؟ أم مجرد تغطيس؟ ...في
الحقيقة تتم عممية خمق فعمية ،والذي ال يؤمن بيذا يكون غير
مسيحي ،أو لم يفيم مسيحيتو بعد .الذي ال يؤمن أنو ىناك
عممية خمق فعّمية قد تمت كيف يكون
مسيحيا؟! كيف يقول إني
ً
صرت ا ًبنا هلل ،إذن فيي والدة فعّمية ،واالَّ تكون المعمودية
قد
ُ

مجرد رمز ،أو كبلم فقط ...أي واحد يقدر أن ينسب نفسو ألي

أحد ،إنما ىذه والدة حقيقية يقوم بيا الروح القدس كخالق ،وأول

صفحة في الكتاب المقدس تدل عمى ىذا بكل قوة وبكل
وضوحِ " ،في
َخ ِرَب ًة َو َخ ِالَي ًة
اْل ِمي ِ
ال
ق
و
،
اه
َ
َ َ َ

ِ
ِ
ض
اْلَب ْد ِء َخَم َق هللاُ َّ
ضَ .وَك َانت األ َْر ُ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
ظْم َمةَ ،وُرو ُح هللاِ َي ِرف َعَمى َو ْج ِو
َو َعَمى َو ْج ِو اْل َغ ْم ِر ُ
ِ
ور أََّن ُو
هللاُ" :لَي ُك ْن ُنور" َف َك َ
ان ُنورَ .وَأرَى هللاُ الن َ

ص َل
َح َسنَ .وَف َ
اىا
َوالظْم َم ُة َد َع َ

ِ
هللاُ َب ْي َن الن ِ
ور َن َيا ًار
ور َوالظْم َمةَ .وَد َعا هللاُ الن َ
َليبلً .وَكان مساء وَكان صباح يومًا و ِ
احدًا"
ْ
َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ

يرف عمى وجو المياه
(تكٔ ،)٘-ٔ :لما كان الروح القدس ّ
وكانت ىناك ظممة قال هللا بكممتو اإلليية "ِلَي هك ْن هنور" فظير
النور وظيرت الحياة" ،وَقال هللاِ" :لتَِف ِ ِ
ات
ض اْلمَياهُ َزَّحاَفات َذ َ
َ
َ َ ُ
ففاضت المياه زحافات ،إ ًذا ىذا ما يتم
َنْفس َحَّية" (تكَٔ )ٕٓ :
في مياه المعمودية ،في مياه األردن "روح ِ
هللا َي ِرف َعَلى َو ْج ِو
ه ه
اْل ِمي ِ
آتيا من السماء في ىيئة جسمية
المعمدان
يوحنا
ه
ر
آ
كما
"
اه
َ
ً
مثل حمامة لكي ينظر يوحنا ِ
ِ
وحَّنا:
ُ
ويعّمم األجيال كميا " َو َشي َد ُي َ
السم ِ
«ِإِّني َق ْد أرَيت الروح ن ِازالً ِم ْثل حمامة ِ
استََق َّر َعَم ْي ِو"
ف
اء
ن
م
َّ
َ
َ َ
َُْ
َ ََ َ َ
ْ
َ

تجسدا لمروح القدس ألن
يرف ،ليس ىذا
ً
(يؤ )ٖٕ :إن الروح ّ

الروح القدس ال يتجسد ،ولكن يقول "َوَن َزَل َعَم ْي ِو الرو ُح اْلُق ُد ُس
السم ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اء َق ِائبلً« :أ َْن َت
امةَ .وَك َ
ص ْوت م َن َّ َ
ان َ
ب َي ْيَئة ج ْسمَّية م ْثل َح َم َ
ْابِني اْلحِ
ك ُس ِرْر ُت!» (لوٖ )ٕٕ :يقول ِب َيْيَئة ِج ْس ِمَّية
ب
يب ِب َ
َ ُ
مجرد ىيئة عبلمة ليوحنا وىناك فرق بين العبلمة أو الييئة

ال عمى رأس السيد المسيح في
وبين التجسد الحقيقي .ظير حا ً

مياه األردن لكي ُيعِّممنا يوحنا أن الروح القدس يحل في

المعمودية ،ويعطي والدة جديدة لئلنسان ،إ ًذا اإلنسان الذي

يعتمد ُيخمق فيو كيان جديد :إنارة ،استنارة ،قوة القداسة ،ليصير
عمى صورة هللا وشبيو .ىذا ال يستطيع العالم أن يقبمو أو أن
يعرفو ،أي إنسان يعيش في العالم يقدر أن يسعى نحو حياة
القداسة ،يحاول أن يقتني الطيارة أو الحب ،ىذه محاوالت من
اإلنسان نفسو أن يصل إلى الحالة األولى التي ُخمق عمييا،

التي ىي حالة الب اررة ألنو يشتاق إلى صورتو األصمية ،أما

اإلنسان المسيحي فإنو يحاول أن ُيظ ِير الكيان الداخمي الذي

بل في المعمودية؛ إنسانو الجديد الذي ىو على صورة
نالو فع ً

هللا ومثالو .وأن يحفظ ىذه الوديعة المقدسة ويصونيا .ىناك
فرق كبير بين إنسان يحاول أن يصل إلى صورة معينة ،وانسان
مكا لو ،وعميو أن يحفظيا
اقتنى ىذه الصورة وصارت ِم ً

ويصونيا .وذلك حينما َّ
قدم السيد المسيح ذاتو ذبيحة غير

محدودة ،كفارة غير محدودة عن الجنس البشري كمو ،وكما
اختطف آدم قضية الموت لنفسو ولجميع نسمو ،اختطف السيد
قائدا
المسيح قضية الحياة لو ولجميع أوالده الروحيين .وصار ً

لمسيرة الحياة نحو المجد ونحو الممكوت لكل من يطيعو ،ولكل

المخِّمصة،
َمن يقبل عممو فيو ،ولكل َمن يقبل نعمتو اإلليية و ُ
اإليمان بيذا ...بالسيد المسيح كفادي ومخِّمص وىو ابن هللا
الكممة ،اإليمان بيذا ىو التمجيد هلل نفسو ،وىو أعظم تمجيد هلل،
ولذلك
يقول:

ِ ِ
اإليم ِ
أيضا
يقول" :أ َّ
ان َي ْحَيا" (رؤ )ٔٚ :و ً
َما اْلَبار َفب َ
ِ ِ
اإليم ِ
ان ُم ْع ِطيًا َم ْجدًا َِّّلِلِ" (روٗ )ٕٓ :ويقول:
"َب ْل تََقَّوى ب َ
ِإبر ِ
اّلِلِ َف ُح ِس َب َل ُو ِب ًّار" (روٗ )ٖ :اإليمان ،حينما
اى
يم ِب َّ
َْ ُ

آم َن
"َف َ
ِ
صدق أن هللا يحبني ،وأنو صنع الفداء ألجمي ،ىذا التصديق
أُ ّ

ىو أعظم ما يمكن أن ُي َّ
قدم من تمجيد هلل .ىذا التصديق ،وىذه
الثقة ،وىذا اإليمان ،وىذا اليقين ،ىو أعظم تمجيد ُي َّ
قدم هلل؛
لماذا؟ أي عمل نعممو ميما كانت قيمتو نحن نعممو كنوع من
تسديد دين عمينا ليس لو أجر ،لكن عندما نؤمن بأن هللا يحبنا
ويحب الجنس البشري كمو وقادر أن يخِّمصنا ،ىذا االعتراف هلل
بالقدرة والمحبة والحكمة والقداسة والرحمة ،أو بالعدل الرحيم.

ِ
تقدمو نفس
ىذا االعتراف في ذاتو ىو أعظم تمجيد يمكن أن ّ
بشرية هلل ،ولذلك يقولَ" :فآمن ِإبر ِ
اّلِلِ َف ُح ِس َب َل ُو ِب ًّار ويقول:
اى
يم ِب َّ
َ َ َْ ُ
َما َّال ِ
ال ي ْعمل وَل ِك ْن ي ْؤ ِم ُن ِب َّال ِذي يب ِرر اْلَف ِ
اجر َفِ
يم ُان ُو
إ
ي
ذ
"َوأ َّ
َ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ َ
َ
ُي ْح َس ُب َل ُو ِب ًّار" (روٗ ،)٘ :فالصوم والصدقة والختان وكل
أعمال الناس ال تبرر اإلنسان ،ولكن مجرد أن تؤمن بقوة هللا

الخبلصية ،تؤمن أن المسيح افتداك وافتدى كل الجنس البشري،
ىذا في ذاتو يعطي اإلنسان استحقاق أن ينال التبرير ،أن ينال
وطبعا ال تكون نعمة ،وال عطية لو كان لك
العطية اإلليية،
ً

فييا أي دور أكثر من القبول أي باإليمان واالغتسال في

المعمودية ،أقصد أنك لم تعمل أي شيء ،إنما هللا ىو الذي
عمل كل شيء ألجمك.
إن اٌشة ٌىزظش مىب أن وفزخ ًٌ دٍىمب ٌمشع ..وسزجٍت ٌمذجزً..
ومجً سىىبي فٍىب ..وجؼً فً داخٍىب مُضؼًب ٌشادزً.
ّللا الكممة متجسدا "ِبمْقتَضى اْلَق ِ ِ
الن ْع َم ِة
جاء َّ
صد َو ّ
ً ُ َ
ْ
ع َق ْب َل األ َْزِمَن ِة األ ََزِلَّي ِةَ ،وِاَّن َما
َلَنا ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
يحَّ ،ال ِ
ِِ
ِ
ظي ِ
اة
ي
ح
ل
ا
ار
َن
أ
و
ت
و
م
ل
ا
ل
ط
ب
أ
ي
ذ
ع اْل َم ِس ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ َ َْ َ َ َ ََ َ
ور ُم َخّمصَنا َي ُسو َ
ب ُُ
ود" (ٕتئ ....)ٔٓ–ٜ :فالمولود من األب قبل كل
َواْل ُخُم َ
َّالِتي أُ ْع ِطَي ْت
أُ ْ ِ
اآلن
ظ ِي َرت َ

الدىور أتى وتجسد من العذراء في ملء الزمان.

أراد أن ُيبطل تشامخ اإلنسان وكبريائو بأنو ارتضى وتنازل

يؤكد لنا أنو وىو اإللو ولكنو
ووجد في الييئة كإنسان ،لكي ّ
ُ
ارتضى أن يتنازل ويصير مثمنا نحن العبيد .وليس ىناك حب

أعظم من ىذا وليذا لم ت ُعد ىناك حجة آلدم ولنسمو أن يشك في
َح َّب َّ
حب َّ
ّللا من بعد ذلك التجسد العجيب "ألََّن ُو َى َك َذا أ َ
ّللاُ

ال َي ْيِم َك ُكل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِو َب ْل
اْل َعاَل َم َحتَّى َب َذ َل ْابَن ُو اْلَو ِح َيد ِل َك ْي َ
تَ ُكو ُن َل ُو اْل َحَياةُ األََب ِدَّي ُة" (يوٖ...)ٔٙ :
هللا اىزي دو فً بطه اىعزساء ىنً ٌأخز مىٍا جسذاٌ ،شٌذ أن
ٌذو فً أدشائل ىنً ٌمألك دبا  ...إن أفضو مسنه هلل ٌُ
فٍل .بو ٌُ َاقف عيى بابل ٌقشع ىنً تفتخ ىً (سؤ.)2 :3
ٌَُ ٌعتبش جسذك ٌٍنال ىشَدً اىقذَس
ٌَسنه سَح هللا فًٍ (1مُ.)11 :3
مه اقُاه قذاست اىبابا شىُدة اىثاىث
أيضا في الفداء
ليس فقط في التجسد نرى حب َّ
ّللا لكن نراه ً
فالتجسد والفداء مترابطان وأحدىما مقدمة لآلخر .وال يمكن أن

ساطعا في جسده.
ننظر إلى طفل المذود دون أن نرى الصميب
ً
المر ،فإن كانوا قد َّ
ألجل ىذا َّ
قدموا لو
قدم لو المجوس ذلك ُ
الذىب عبلمة ُممكو والُمبان عبلمة كينوتو فإنيم قد َّ
قدموا لو

رمز وعبلم ًة آلالمو التي حمميا منذ الطفولة لكي
أيضا ًا
المر ً
ُ
يفتدي البشرية من لعنة الناموس....

سبلما ...ذلك
فميبارك لنا الرب في ىذا العيد وليمنح العالم
ً
العالم الممموء من االضطرابات والمتغيرات ،ذلك العالم الذي
يحتاج إلى السيد المسيح؛ لكي يعرف معنى السبلم الحقيقي
ِ
يمجد اسمو وأن ينشر ممكوتو عمى األرض
فمنطمب من َّ
ّللا أن ّ
لكي يتحقق قول ذلك الجميور من الجند السمائي "اْل َم ْج ُد َِّّلِلِ ِفي
األ ِ
الن ِ
ِ
السبلَم َوِب َّ
اس اْل َم َس َّرةُ" (لوٕ)ٔٗ :
َ
َعالي َو َعَمى األ َْرض َّ ُ
ّللا مع اإلنسان ،حينئذ يعرف
والسبلم الحقيقي ىو سبلم َّ
ّللا ...وىا
اإلنسان معنى السبلم حينما تتم المصالحة بينو وبين َّ
سبلما ال
ىو مصدر سبلمنا وقد ُولد أمام أعيننا؛ لكي يمنحنا
ً
المعمن بواسطة
ُي َ
عبر عنو وال ينتيي لكل َمن يقبل حب هللا اآلب ُ
تجسد ابنو الوحيد مخِّمص العالم؛ فيممك هللا عمى قمبو وحياتو

مسكنا لروحو القدوس.
ويصير
ً

